2014 metų veiklos ataskaita
Patvirtina 2015-04-18 visuotinio narių susirinkimo,
protokolo Nr. P-15/2

Pagrindiniai duomenys
1. Organizacija įsteigta: 2007 m. liepos 20 d.
2. Teisinė forma: asociacija.
3. Narių skaičius 2014 metų pabaigoje: 26.
4. Samdomų darbuotojų skaičius 2014 metų pabaigoje: nėra.
5. Taryba (išrinkta 2014 balandžio 27): Andrius Laurinavičius, Lina Paškevičiūtė, Gintarė
Žalkauskaitė.
6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai, t. y. dvylikos mėnesių laikotarpis,
kuris prasideda sausio mėn. 1 d. ir pasibaigia gruodžio mėn. 31 d.

Asociacijos veikla 2014 metais
1. Surengėme cafè scientifique formato renginį-diskusiją „Nepatogi gamta. Vilkas: žinomas
nepažįstamas“.
2. Kiaulių maro istorijoje atstovavome ir gynėme gamtosauginį interesą. Parengėme ir
įteikėme peticiją prieš šernų naikinimą.
3. Prisidėjome prie to, kad Medžioklės taisyklėse būtų įtvirtinti pakeitimai, susiję su laukinių
žvėrių šėrimu (atskirtas viliojimas nuo šėrimo, apriboti kiekiai, uždrausti nenatūralūs
pašarai).
4. Toliau rengėme nemokamus Pėdsekystės kursus Kaune.
5. Teikėme savo nominaciją Lietuvos gamtos fotografijos konkurse „Gintarinis žaltys“ už
gražiausią laisvėje gyvenančios plėšriojo žinduolio nuotrauką.
6. Dalyvavome Vilko apsaugos planą parengusioje darbo grupėje. Planas patvirtintas aplinkos
ministro rugpjūčio 28-os dienos įsakymu.
7. Prisidėjome prie Petro Abukevičiaus sodyboje-muziejuje vykusio tradicinio, jau dešimtojo,
vaikų ir jaunimo kino forumo „Gamtos kino dienos“ surengimo.
8. Vykome pas nuo vilkų nukentėjusius ūkininkus, rinkome ir teikėme jiems informaciją.
9. Bendradarbiaudami su tvorų gamintojais viename nukentėjusiame ūkyje įrengėme

eksperimentinį aptvarą veršelių apsaugai.
10. Stumbrų apsaugos plano kūrimo ir tvirtinimo procese teikėme pastabas, dalyvavome
pasitarimuose ir diskusijose, publikavome straipsnius ir kitaip atstovavome laisvųjų stumbrų
populiacijos apsaugos ir būklės gerinimo interesus.
11. Stebėjome valstybinių institucijų veiksmus, dalyvavome įvairiose darbo grupėse ir
pasitarimuose, teikėme pastabas teisės aktams ir kitiems sprendimams.

Asociacijos 2014 metų finansinė atskaitomybė

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Gamtos apsaugos asociacija “Baltijos vilkas” ilgalaikio nematerialaus, materialaus, finansinio
turto neturi.
1. Išankstiniai apmokėjimai – tai 2014 m. sumokėta suma už domenus ir duomenų talpinimą
internete 2015 metams.
2. Per vienerius metus gautinos sumos
Kitos gautinos sumos – tai asociacijos nariams išduoti avansai vykdyti asociacijos veiklą. Jie,
lyginant su 2013 metais, nepasikeitė.
3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai yra apskaitomi sąskaitose Nr. 2710 Atsiskaitomoji sąskaita, Litais; Nr. 2714
Atsiskaitomoji sąskaita, Eurais. Bendra pinigų suma 2014 metais sudarė 18541 Lt. Kasos
asociacijoje nėra. Pinigų suma išaugo 6096 Lt (49 proc.) lyginant su 2013 metais.

4. Finansavimas
2014 metais asociacija gavo 6981,41 Lt finansavimą iš 2 proc. GPM, kadangi asociacija yra
paramos gavėja. Tai yra 606,27 Lt mažiau lyginant su 2013 metais. Taip pat buvo gauta 2316,40 Lt
parama iš fizinių asmenų asociacijos veiklai finansuoti. Ši parama išaugo 1325,84 Lt, lyginant su
2013 metais. Asociacijoje yra atskiros sąskaitos registruoti finansavimą iš VMI, finansavimą iš
juridinių asmenų, finansavimą iš fizinių asmenų, projektų finansavimą.
Asociacija finansavimu kompensavo veiklos sąnaudas, kurios sudarė 2991,82 Lt.
5. Pajamos
Asociacijos pajamas 2014 metais sudarė finansavimo pajamos iš 2 proc. GPM, nes
finansavimo pajamos padengia asociacijos veiklos sąnaudas, kurios yra 2991,82 Lt.
6. Sąnaudos
2014 metais asociacija patyrė 2991,82 Lt veiklos sąnaudų. Visos sąnaudos buvo patirtos
asociacijos veiklai vykdyti. Jos padengtos gautu finansavimu.
Galutinis rezultatas – 0 Lt.

